
Türkçe
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

Metinle ilgili sorulara cevap verir.
Türkçe Metindeki hikâye unsurlarını belirler.

Türkçe Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

Türkçe Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

Türkçe Kökleri ve ekleri ayırt eder.

Türkçe Sayıları doğru yazar.

Türkçe Metinle ilgili sorulara cevap verir.

Türkçe Metin türlerini ayırt eder.

Türkçe Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Türkçe Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

Türkçe Metinle ilgili sorulara cevap verir.

Türkçe Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.

Türkçe Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

Türkçe Metinler arasında karşılaştırma yapar.

Türkçe Metinle ilgili sorulara cevap verir.

Sosyal
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve 

sorumluluklara uygun davranır.
Sosyal Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.

Sosyal Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.

Sosyal İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirir.

Sosyal
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular.

Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar.
Sosyal Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder.

Sosyal
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve 

sorumluluklara uygun davranır.

Sosyal Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.

Sosyal Yaşadığı yerin yönetim birimlerinin temel görevlerini açıklar.

Sosyal Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.

Din 

Kültürü
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.

Din 

Kültürü
Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.

Din 

Kültürü
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir.

Din 

Kültürü
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir.

Din 

Kültürü
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evlilik sürecini özetler.

Din 

Kültürü
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder.

Din 

Kültürü
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır.

Din 

Kültürü
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler.

Din 

Kültürü
Selamlaşma adabına riayet eder.

Din 

Kültürü
İletişim ve konuşma adabına uygun davranır.

İngilizce Students will be able to use basic greeting and leave-taking expressions.

İngilizce Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards.

İngilizce Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses.

İngilizce Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way.

5.SINIF KAZANIM



İngilizce Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines.

İngilizce Students will be able to understand the time.

İngilizce Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way.

İngilizce Students will be able to talk about daily routines.

İngilizce Students will be able to ask for permission and give response in a simple way.

İngilizce Students will be able to give directions in a simple way.

Matemati

k

Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine 

dönüştürür. / Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır.
Matemati

k
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır.

Matemati

k
Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır.

Matemati

k
Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel elemanlarını belirler ve çizer.

Matemati

k

Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel elemanlarını belirler ve çizer./ Üçgen ve dörtgenlerin iç 

açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur.
Matemati

k

90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı 

olduğunu belirler.

Matemati

k

Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine 

dönüştürür./Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır./Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine 

karşılık gelen miktarı bulur.
Matemati

k
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder.

Matemati

k
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir.

Matemati

k
Dört işlem içeren problemleri çözer.

Matemati

k
Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.

Matemati

k
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir.

Matemati

k
Sıklık tablosu veya sütun grafiği ile gösterilmiş verileri yorumlamaya yönelik problemleri çözer.

Matemati

k

Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar /En çok iki işlem türü içeren parantezli 

ifadelerin sonucunu bulur. 
Matemati

k
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur./ Dört işlem içeren problemleri çözer.

Fen Ay’ın özelliklerini açıklar.

Fen
Güneş’in Yapısı ve Özellikleri

Ay’ın Yapısı ve Özellikleri
Fen Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.

Fen Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder.

Fen Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.

Fen Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler.

Fen
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda 

bulunur.
Fen Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar.

Fen Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar.

Fen Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir.

Fen Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar.

Fen Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler.

Fen Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular.

Fen Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular.

Fen Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.


